3D Studio

Esthetic
CHECKLIST DE ENVIO
DOS DADOS
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Tomografia computadorizada;
Escaneamento dentário;
Formulário 3dstudio online;
Análise clínica + periograma;
Fotos clínicas padronizadas;
Escaneamento facial.

PROTOCOLO PARA PEDIDO DE
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
1 Para o planejamento cirúrgico virtual podemos utilizar ambas as tomografias helicoidais (CT) ou Cone
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Beam (CBCT).
Para o planejamento estético, o uso de afastador labial ou roletes de algodão no fundo de sulco é
permitido e necessário;
Aconselhamos uma diferença máxima de 3 meses entre a aquisição da CT/CBCT e do escaneamento dentário;
Os arquivos devem ser gravados apenas em DICOM e STL, sendo necessários apenas os cortes axiais;
Recomenda-se espessura de corte menor ou igual a 1mm;
Usar linha tracejada para planejamento de cirurgia ortognática e linha contínua para implantes e cirurgias estéticas.

3D Studio

Esthetic
PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE
FOTOGRAFIAS CLÍNICAS
Sequência de fotografias clínicas recomendada:

1 Intra-oral: frontal, laterais, oclusal superior e inferior com espelho (opcional);
2 Extra-oral: repouso, sorriso e sorriso forçado;
3 Extra-oral em close aproximado: repouso, sorriso e sorriso forçado.

PROTOCOLO PARA
ESCANEAMENTO FACIAL
1 Pode ser realizado com equipamentos de imagens especializados (ex.: 3dMD);
2 Pode ser realizado com aplicativos para smartphones com reconhecimento facial (Android, Windows e
iOS): (Ex.: Bellus3D).

PROTOCOLO
Preencher o formulário do serviço desejado pelo nosso site: www.3dstudiovirtual.com
Enviar os dados do paciente para o E-Mail (Utilizando Wetransfer, Dropbox, Google Drive, etc), seguindo o
checklist: contato@3dstudiovirtual.com.
Prazo de entrega: Até 5 dias úteis após recebimento completo dos dados.
Pagamento realizado por transferência bancária ou PagSeguro.
Taxa de urgência – 50% acrescido ao valor final – Entrega em até 48 hrs após o recebimento completo
dos dados.
Entrega em horário comercial das 8 às 18hrs de Segunda à Sexta e das 8 às 14hrs nos Sábados.
Para residentes de Natal/RN.
Taxa de entrega fora do horário comercial – R$ 100,00.
Demais localidades: Correios - SEDEX.
Lembre-se: Para que o trabalho seja melhor executado e não haja dúvidas, preencha o formulário de serviço na
sua totalidade.

